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قل للمؤمنين يغضوا من ما حضرت حممد ؟.(( ؟ عبد اهللا ...يا وهنا الكالم على قوله يغضوا ما جازمها   

  ))أبصارهم 

  ....:الطالب

ومة ثالثة اراء اآلن إما أا جمز  مقدم ألن جواب القول ما هو جواب األمر...القول جواب جواب يعين :  الشيخ

أبصارهم وذكرنا لذلك شاهدا وهو حممد تفدي نفسك مث نفسي يعين يغضوا من لبالالم املقدرة قل للمؤمنني 

اللهم  أن جمرد القول ال يلزم منه الغض جواب لألمر املوجود وهو قل وأوردنا على ذلك ما يضعفه وهوأو لتفدي 

الوجه الثالث أنه جواب ألمر مقدر قل للمؤمنني غضوا من  غض إال على فرض أن املؤمن البد إذا قيل له غض

  بصاركم يغضوا من أبصارهم غضوا يغضوا طيب ما معىن الغض ؟أ

  ...:الطالب

  حممد ؟من أبصارهم  ...و القصر:  الشيخ 

  ...:الطالب

  ؟ ...املؤلف يرى أا زائدة الصحيح أا للتبعيض ليست زائدة ما الذي يضعف ما ذهب إليه املؤلف هنا: الشيخ

  ما حضرت  :الطالب

   .ما حضرت طيب يوسف: الشيخ

  ...:الطالب

  .طيب ثانيا : املشهور أن من ال تزاد إال يف النفي والشك وهذا نفي إثبات  الشيخ

  ...:الطالب

  مبعىن واحد صار : وإذا جاء زائدة ج الشيخ

  ...:الطالب

بل جائز طيب ملاذا كان جائزا وحفظ الفرج كله واجب قالوا ألن غض دائما طيب أن غض البصر ليس واجبا  

ب التحرمي أو من باب إجياب الوسائل يعين من باب سد الذرائع حترمي إطالق البصر من باب سد البصر من با

(( وقل للمؤمنات يغضضن من  :الذرائع ولذلك جيوز إذا كانت املصلحة يف فعله خبالف حفظ الفرج طيب قوله

(( إال ما ظهر  :يب قولهط))  وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم(( ) الكالم فيها كالكالم يف قوله أبصارهن )

  ) ما املراد به ؟ على رأي املؤلف هذا غري وارد على رأي املؤلف ايش يقول؟ منها )

  ...:الطالب
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عني الذي يراه الوجه والكفان على رأي املؤلف إال ما ظهر منها املراد باملستثىن الوجه ، طيب الفوقية ...: الشيخ

  امساعيل ؟والكفان القول الثاين 

  ...:الطالب

بالزينة أي الزينة اخللقية اليت زين اهللا يا حممد الرباك من اللباس الذي البد من ظهوره طيب تفسري املؤلف :  الشيخ

  ا البدن هل هذا صحيح أو غري صحيح ؟

  غري صحيح: الطالب 

  ؟ والسبب غري صحيح  :  الشيخ

  ...:الطالب

والكفني نريد أن نضعف أن املراد بالزينة هي اليت خلق اهللا ما نريد أن نضعف أن املراد باالستثناء الوجه :  الشيخ

  عليها املرأة 

  ...:الطالب

عليها ايش املراة اليت خلق اهللا ...من زينة تتزين ا املرأة  ما املراد بالزينة الصحيح الزينة اخلارجية وهي :  الشيخ

  الدليل؟ 

  ...:الطالب

(( وال يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين ) ويف آخر اآلية عباده )(( قل من حرم زينة اهللا التي أخرج ل:  الشيخ

(( المال  :وقال تعاىل]8)[النحل:) (( َواْلَخْيَل َواْلِبَغاَل َواْلَحِميَر لِتَـرَْكُبوَها َوزِيَنةً  :) وقال تعاىلمن زينتهن )

 ما زين اهللا به املرأة وعلى هذا يكون ارجية الاخلزينة ال) كل من تأمل الزينة جيدها يف والبنون زينة الحياة الدنيا )

على ما يبدوا من الثياب الذي البد من ظهوره وذلك لو أنه حرم عليها حىت الثياب اليت تبدوا  ااالستثناء عائد

يكلف اهللا ألمر إال بذلك وهذا أمر مل والبد من ظهورها لوجب عليها أن تبقى يف البيت إذ ال ميكن تطبيق هذا ا

  به

أن الراجح فيه ما ظهر من اللباس يعين الشيء الذي البد ))  إال ما ظهر منها(( ذن تبني أن قوله طيب أيضا إ 

من ظهوره هذا مباح ويدل على ذلك أيضا أن من تأمل األدلة أن الزينة ال تستعمل إال فيما يتزين به اإلنسان من 

ه ما يظهر إال إذا ألنمثال ني لقال إال ما أظهر لباس وغريه وأنه أيضا يقال إال ما ظهر ولو كان املراد الوجه والكف

  أظهر منها مثال طيب فيه شيء غري هذا ؟

  ...:الطالب



 - 3  -

  وشبهه واجللبابه ليس كالعباءة ؤ الذي ميكن إخفا مرألن احللي من األ 

) وليضربن ضرب بالشيء على (( وليضربن بخمرهن على جيوبهن )طيب مث قال تعاىل نبدأ الدرس اآلن  

لعلنا نتخذ ما قاله الفقهاء إذا أقيمت الصالة جاز رفع املصلى  ...اإللصاقعىن ألقاه عليه نعم لكن مع الشيء مب

ألنه حجز مكان بدون ...املفروش يعين إذا أقيمت الصالة تأخروا ما فيه مانع إذا حضر املدرس فهذا ال حنضره 

    فائدة سنقرر هذا بالغد إن شاء اهللا 

أو ما شابه  ىصقا به ومنه ضربت بيدي على يديه أو على فخذعىن ألقاه عليه مالضرب بالشيء على الشيء مب 

مجع مخار وهو ما تغطي به املرأة رأسها على جيون مجع ))  وليضربن بخمرهن(( ذلك فهذا معىن الضرب 

لالم الم الثوب يسمى جيب وال يزال الناس اآلن يسمونه ذا االسم أوجب اهللا تعاىل وليضربن ا طوقجيب وهو 

فعل متصل بنون النسوة ويكون ولكنه سكون بناء ألن ال عراباألمر والسكون يف قوله وليضربن ليس سكون ا

زم من الكان األمر هنا أمر اهللا سبحانه وتعاىل أن تضرب املرأة خبمارها على جيبها و مهما  على السكون  مبنيا

على اجليب أن يكون من حتت الوجه حبيث يبقى  ذلك أن ينزل من الرأس إىل اجليب فهل املراد ضرب اخلمار

الوجه مكشوفا واجليب مستورا أو أن املعىن أن تضرب باخلمار على اجليب مارا بالوجه ألن هذا هو األقرب 

اخلمار ينزل من أعلى ألنه فوق الرأس مث اجليب إذا وجب سرته فالوجه من باب أوىل وكان النساء يف اجلاهلية 

ض املفسرين كانت تسدل اخلمار من ورائها وال يقرب وجهها وال جيبها وهلذا أمر اهللا على حسب ما قاله بع

تعاىل النساء أن يضربن خبمرهن على جيون وعند من يرى أن املراد بالزينة الوجه والكفان أن تضرب خبمارها 

 نقولجليب والذي من أسفل جتره هكذا فتغطي اجليب وتكشف الوجه مع أن الوجه أعظم فتنة من اعلى جيبها 

به وال يبدين به أي يسرتن الرؤوس واألعناق والصدور باملقامع وهو مجع مقمعة وهي ما ختتمر به املرأة ما تقنع به 

خفية وهي ما عدا الوجه والكفين إال لبعولتهن ال وال يبدين زينتهنعندنا اآلن الغرتة " املرأة أي ما نسميه 

(( فاستثىن من الزينة وهنا ))  ال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها(( وىل شوف األ إىل آخره " جمع بعل أي زوج

استثىن من يبدى له الزينة وهناك استثىن  الزينة بالذات وهنا استثىن من تبدى ))  وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن

املراد بالزينة هي الزينة األوىل  نهما فرق اآلن لو أخذنا بظاهر اآلية وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن قلنايله الزينة وب

تصري ال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها وال يبدين هذه الزينة أيضا إال لبعولتهن وحينئذ نكون قد خصصنا عموم 

عندنا اآلن منهي عن إبداء الزينة يف موضعني استثين من املوضع األول الزينة ومن  ننتبه ارجو ما سبق يف اآلية

ني على أمر واحد ونقول وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها نبدى له الزينة فهل جنعل االستثنااملوضع الثاين من ي

لبعولتهن إىل آخره وحينئذ يكون غري هؤالء الذين استثنوا حيرم إبداء الزينة هلم مطلقا الظاهرة واخلفية اجلواب هذا 
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دى لكل أحد وزينة خفية ال تبدى إال هلؤالء الزينة زينتان زينة ظاهرة تب نقول أناحتمال االحتمال اآلخر أن 

وعلى هذا مشى املؤلف على أن املراد بالزينة هذه غري الزينة األوىل فالزينة األوىل عامة وأبيح منها ما ظهر لكل 

أحد والثانية هذه ليست عامة بل املراد ا اخلفية اليت ال تظهر أو اليت ليس من الضروري أن تظهر هذه الزينة هذا 

بالوجه )  إال ما ظهر منها(( ؤلف يقول وهي ما عدا الوجه والكفني بناء على تفسري األوىل على تفسري قوله امل

 ليس من الضرورة أن تظهر والكفني لكن الصحيح أن املراد اخلفية هي اليت ليس من الضرورة أن تظهر هذه اخلفية

  ؤالء املذكورين إال لبعولتهن إىل آخرهإال هل خلية كما يقول العامة هذه ال تبدىيعين الثياب الدا

واعلم أن باب التحرمي غري  يشمل األب األدىن ومن فوقه كاألجدادمجع بعل وهو الزوج أو آبائهن وهذا  ةالبعول 

ألب يعين بطريق الذكورة فابن باب اإلرث باب اإلرث األبوة والبنوة ال تشمل إال من ينتسبون إليك بطريق ا

النكاح وما يتصل به يشمل اآلباء من قبل حترمي م ال عالقة هلم باإلرث لكن يف باب التحرمي مثال وأبو األ البنت

بينك وبينه أنثى ومن ليس بينك وبينه أنثى هناك يف باب األخوة والفروع يف من األب ومن قبل األم يعين ال فرق 

نا اللي بينك وبينه أنثى ومن ليس بينك اإلرث اللي بينك وبينه أنثى من اآلباء ال يرث وال يدخل يف اآلباء لكن ه

وبينه أنثى على حد سواء وعليه فنقول أو آبائهن يشمل األب األدىن واجلد من قبل األب ومن قبل األم أو آباء 

أباء جيوز للمرأة أن تبدي هلن الزينة اخلفية كما تبدي الزينة الظاهرة ألي أحد و  ةبعولتهن نفس الشيء آباء البعول

يشمل أبا الزوج وجده من قبل األب ومن قبل األم وهلذا كان أب الزوج حمرم ملن ؟ للزوجة وإن عال  البعولة هنا

فإن ومات عنها حمرم للزوجة نعم لزوجة ابنه وإن نزلت سواء تزوجها ودخل ا أو تزوجها وطلقها قبل الدخول 

  ه حمارم هلاءآبا

بن هنا نقول فيه ما قيل يف األب ال فرق بني االبن بالصلب اال))  آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن((  

الذي يتصل باإلنسان بالذكر بطريق الذكورة واالبن الذي يتصل بطريق األنوثة فابن البنت مثال يدخل يف األبناء 

بنت ابن الزوج جيوز للزوجة أن تبدي له الزينة اخلفية نعم طيب ابن ال ال يدخل ويدخل أيضا أبناء بعولتهن إو 

الزوج كذلك وعلى هذا يكون مجيع من تفرع عن الزوج من ذكور وإناث وإن نزلوا يكونون حمارم لزوجة جدهم إال 

دخول املرأة ألن من الربائب والربائب البد من الدخول فلو أن رجال تزوج اليشرتط ايش أنه يف هذه املسألة 

كن أوالده حمارم هلا السبب ألن من شرط ذلك الدخول  ي قد عليها مث طلقها أو مات عنها قبل الدخول ملامرأة ع

(( وربائبكم الالتي في حجوركم من نسائكم الالتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم كما قال اهللا تعاىل 

  ) بهن فال جناح عليكم )
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إخوان ايش إخوان وإن نزلوا طيب بين  )) سواء أشقاء أو ألب أو ألم أو بين إخوانهن أو إخوانهن أو بني(( 

 بني أخواتهن(( العمة جيوز أن تبدي البن أخيها ما خيفى من زينتها ألنه من حمارمها أو فيصريوا هلم ؟ عمات 

ويكون هلن خاالت إذن فاخلالة جيوز أن تبدي البن أختها ما خيفى من زينتها ألنه من حمارمها طيب بقي أحد  ))

  عم بقي األعمام ما ذكروا يف هذه اآليةمن األقارب حمارم ومل يذكر يف هذه اآلية ؟ ن

  واألخوال

ألخوال مع أم من احملارم واآلية استثىن وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن وعلى هذا فالعم واخلال ال جيوز للمرأة وا 

أن تبدي له الزينة اخلفية ألنه ال ينحصر وال يبدين زينتهن إال هلؤالء وعلى هذا ليس كل حمرم جيوز أن تبدي له 

ال خيشى منه أن يصف ذلك البنه ألن ابن العم جيوز له زواج بنت الزينة ملاذا ؟ قال ألن إبداء الزينة للعم واخل

ال ال وابن اخلال جيوز يتزوج بنت عمته فلذلك قالوا ال تبدي الزينة للعم واخلال وإن كانوا من احملارم ويف إعمه و 

 ألن ما عدا الوجه هذا إشارة أو داللة بينة على أنه ليس املراد بالزينة هنا كما قال املؤلف ما عدا والوجه والكفني

للعم واخلال ألنه من احملارم ولكن هذه الزينة زينة اللباس اخلفية وعلى هذا فال جيوز للمرأة  هاإبداؤ والكفني جيوز 

  ال ال ؟ جييب يل دليل ؟ إأن تتجمل عند عمها أو خاهلا فإذا الرضاع ما ذكر هنا فهل حكمه حكم املذكور هنا و 

  .اع ما حيرم من النسب: معلوم حيرم من الرض الطالب

  من باب التحرمي وهلذا أسقط العم واخلال تليساملسألة : معلوم حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب لكن  الشيخ

  ...:الطالب

  ليس املقصود أن يشوف وجهها أو يديها . الزينة:  الشيخ

   ...:الطالب

حيث ؟ ال ألن هذا من  من حيث احملرمية ه األخ: ملاذا هنا العم هل جيوز له أن ينظر من املرأة ما ينظر  الشيخ

  جيوز أن ينظر خلدودها وكذلك تكشف له الوجه ؟هو حمرم هلا بال شك الزينة حيث احملرمية ال من 

  ...:الطالب

اآلية تدل على أن ابداء الزينة منفصلة عن مسألة  ألن حقيقة األمر مجاعة أن إبداء الزينة غري احملرمية: الشيخ 

مسألة إبداء الزينة غري احملرمية ألن على أن ذلك دل ا له مع أما من احملارم يإذا كان العم واخلال ما يبد احملرمية 

جيوز املرأة تتجمل هلم وعند الناس كلهم ...عند املسألة هنا حساسة يف احلقيقة جدا ولذلك األخوة من الرضاعة 

بأخوام من الرضاعة ألن الصلة ما  فجروالعياذ باهللا كم من أناس واو املسألة خطرية جدا  مع أن جتمل األخوة 

هي صلة رحم ونسب صلة رضاع فهي أضعف من صلة النسب والرحم ولذلك حيصل عند بعض الناس والعياذ 
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لذلك كره بعض ...باهللا إال من عصم اهللا من حترك الشهوة والتمتع بالنظر إىل أخوام أو خاالم من الرضاعة 

 ن تبدي زينتها حملارمها من الرضاع وقال عند ذلك فيه خطأ ولذلك مل يتعرض اهللا سبحانه وتعاىلالعلماء للمرأة أ

(  :النيب صلى اهللا عليه وسلم  يقول التحرمي وإال فهذا من باب التحرمي اطالقا أبدا وليس للرضاع  يف هذه اآلية

لم اآلن حبسب هذا احلصر أا ليس هلا واملسألة هنا إبداء زينة وقد ع ) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

عالقة مبسألة احملرمية ما هلا عالقة ويدل على ذلك أنه أستثىن أشياء من احملارم مثل ما ملكت أميان والتابعني غري 

املسألة ليس هلا عالقة مبسألة أن هذه أويل اإلربة والطفل الذين مل يظهروا على عورات النساء فدل ذلك على 

يف تعود إىل أمر حساس دقيق نعم ألن كل هذه اجلملة املذكورة كلها استثناء  مستقلة  إمنا هي مسألةاحملرمية و 

محاية األعراض وتطهري النفوس وإبعادها عن الدنس ولذلك جتد فيها احرتازات بالغة األمهية فالذي يظهر يل من 

ما مل ستثين فيها فله حكم ما استثين و ها على عمومها وعلى خصوصها أيضا وأن ما اؤ سياق اآلية أنه جيب إبقا

  والباقي باق على النهي . )) اىل اخره زينتهن إال لبعولتهن وال يبدينذكر فيها فهو باق على النهي (( ي

  ؟...:الطالب

  : ألم يلتبسون يف احلقيقة وال يوجد مشهد مثل هذا الشيخ

  ؟...:الطالب

سلم هذا ألن ما كل خال ذه املثابة بل وليس نم به وقد ال سلنقد  ان: وقال بعض العلماء هكذا وإن ك الشيخ

على العموم فالعم اخلال  يبقونهم اهللا يأكثر األخوال ذه املثابة حىت نقول أنه ال يؤمن له إمنا حنن نقول من يستثن

لة احملرمية بدليل أال عالقة ذه اآلية وبني مسانه ال تبدى هلم الزينة اخلفية خبالف هؤالء املذكورين وأقول لكم 

من احملارم كملك اليمني والتابع أبيح هلم إبداء الزينة وترك منها من احملارم ومها العم واخلال قد  وجود من ليس

يقول قائل إذا كان بين األخ وبين األخت جيوز إبداء الزينة هلم ألا عمتهم أو خالتهم فلماذا ال يكون العكس ؟ 

م تكون بنت أخيه واخلال تكون هي بنت أخته فإذا  بنت أخته وإال بنت أخيه الع وايش هي ؟ الهواخل ةألن العم

كان جيوز هلا إبداء الزينة البن أخيها والبن أختها أفال جيوز العكس ألن الصلة واحدة نقول ال ألن ابن أخيها 

 حترتمهم لكن مسألة ت هي اليتفهم حيرتموا وليس ةوخال م ألا عمةتشعر هي بأن هلا العلو عليه اوابن أخته

فهي حترتمهما ومها ال حيرتمهما ولذلك يكون القياس علو مرتبتها على بنت أخيهما وبنت أختهما بم واخلال الع

  .فالن وفالن ما هي قواعد عامة  إالواآلية ما فيها جمال للقياس أبدا ألن فيها تفصيل بالعني  ههنا غري وجي

  ....:الطالب

  على عمها وخاهلا بثياب مجيلة هذا معناه طلعة حنن قلنا ثياب التجمل يعين ال ت: ما هي هذه الزين الشيخ
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  ...:الطالب

ما وإمنا الزينة  زين اهللا به املرأة األصل عندنا على أن الزينة ليس اليت  منما فيه شيء ألن قلنا الزينة :  الشيخ 

  تتزين به املرأة من الثياب

  ...:الطالب

  اال لبعولتهن :  الشيخ

  ...:طالبال

ما يبدي غري وجههن نعم املذهب جيوز أن تبدي له الوجه والكف وما يظهر غالبا أما مسألة الثياب :  الشيخ

عليها وإمنا املراد بالزينة اللباس ونقول  املرأة اليت خلق اهللاخللقية حنن مشينا على أن الراجح يف الزينة ما هو الزينة 

  ملرأة ال تبديها إال يف حاالت معينة ال تبدى إال هلؤالء .الزينة اخلفية اليت جرت العادة أن ا

  ...:الطالب

هذا واضح وآباء البعولة معناه أبو الزوج وإن عال آباؤهن  بعولتهن واضح  : أو آبائهن أو آباء بعولتهن نعم الشيخ

األم أو يديل ببني من  مش تقول هذه زوجيت زوجة ابنه وإن نزل وزوجة مثال ولد بنته حنن قلنا يف احملرمية ال فرق

  األبمن يديل ب

  ...:الطالب

من  وايش يصري ذاك الرجل ؟ رجل متزوج بامرأة وجاءت بأوالدالهذا صار أبناء البعولة إذا  :زوج البنت  الشيخ

 طردافعلى كل حال هذه اآلية يف احلقيقة ليس هلا ارتباط مبسألة احملرمية جيب أن نعرف هذا الفرق ال  ةأبناء البعول

نظرنا أن فيها أناس ليسوا من  د والعكسر طألننا نظرنا أن األعمام من احملارم ومل يدخلوا هذا بالنسبة لل كساوال ع

اهللا من إبداء الزينة له وجب احملارم وعلى هذا فيكون احلكم يف هذه اآلية مستقال عن مسألة احملرمية ومن استثىن 

  ه وما ال فال استثناؤ 

ونسائهن هنا اختلف املفسرون فيها فمنهم من قال إن اإلضافة للنوع ومنهم من ))  سائهنأو ن(( قال اهللا تعاىل 

أن اإلضافة للنوع قالوا املراد بنسائهن املؤمنات ولذلك قال وقل للمؤمنات أو بقال لإلضافة للجنس الذين قالوا 

عين نساء املؤمنات وبعضهم راد بنسائهن أي من كان من نوعهن فاإلضافة من باب إضافة الشيء إىل نوعه يامل

 ...قال من باب إضافة اجلنس يعين أنه أضيف النساء إليهن باعتبار اجلنس يعين أو النساء الاليت من جنسهن

ألا ليست من نوعها فال جيوز ؟ السبب فعلى القول األول ال جيوز للمرأة املسلمة أن تبدي زينتها للكافرة 

  وتبدي الزينة ىوتتباهمؤمتنة قد تغري ا الفساق والكفار إذا أرادت أن تتجمل ها وألن احلقيقة الكافرة غري ؤ إبدا
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اجلنس يعين النساء الاليت من جنسهن وعليه فيجوز للمرأة أن ايش املراد به ؟ والقول الثاين أن املراد بنسائهن  

ال أن هذه املرأة تبدي ما خفي من زينتها جلميع النساء من مؤمنات وغري مؤمنات وهذا هو األقرب واحتم

الكافرة تغري ا الفساق والكفار هذا وارد لكن هذا االحتمال أيضا وارد يف املسلمات فإن املسلمة غري املؤمنة 

يعين هنا رمبا حيصل منها ذلك وهذه املسائل يف احلقيقة دقيقة جدا وقد ترد حىت مع النساء بعضهم مع بعض 

؟ ألن املرأة تعشق املرأة وتتعلق ا كما يتعلق الرجل باملرأة وحيصل منها  ولذلك املساحقة بني النساء موجودة ملاذا

أيضا على كل حال النساء نسائهن أقول إن اإلضافة هنا اختلف فيها املفسرون هل هي للجنس أو النوع ...هذا 

وع قلنا نساء املراد النساء أضيفت إىل هذا من باب اجلنس أي النساء مثلهن وإذا قلنا للنففإن قلنا للجنس 

  كن املؤلف يتعرض لهمماملؤمنات فقط و 

 فيجوز له نظره إال ما بين السرة والركبة فيحرم نظره لغير األزواج )) أو ما ملكت أيمانهن أو نسائهن ((

ل هؤالء الذين استثنوا ما ملكت أميان العبيد و املؤلف ماشي إىل أن املراد بالزينة هنا ما زين اهللا به املرأة ونق

إن كان هلا عبد مشرتك فإنه ال جيوز هلا إبداء فكذلك اإلماء الاليت ملكنهن النساء والبد أن يكون امللك تاما و 

تسرى باألمة املشرتكة يأن  إمنا ملكت بعضه وهلذا ال جيوز للرجلألا ال تكون ملكت و  وايش السبب ؟ الزينة له

ن تبدي شيئا من زينتها اخلفية ما أنه ال جيوز للمرأة  أبينه وبني شخص ال جيوز أن يتسراها ألا ليست ملكه ك

ما بني السرة   إال عليه ال يصدق عليه أنه ملكها بل أنه مشرتك وال جيوز له النظر املرافقو  اك بينها وبني غريهو لملم

اهللا به املرأة ويقول  أن املراد بالزينة ما زينبوالركبة فيحرم نظره لغري األزواج املؤلف ماشي على ما اشرنا إليه سابقا 

أن هؤالء املستثنون جيوز للمرأة أن تبدي هلم ما بني السرة والركبة هذا على رأي يعين مثال جيوز للمرأة أن تبدي 

وابن أختها وابن زوجها جيوز تبدي صدرها وبطنها وثديها وكل شيء ما عدا ما بني السرة  الألخوة وابن أخيه

لكن هذا فيه نظر وفيه فتنة عظيمة لو  ما اشبه ذلك زوجها و  هذا تطلع على ابسروال والركبة يعين جيوز تأيت ب

رجل هو تيجي إليه ذه املثابة ولنفرض أيضا أنه  هقلنا جبواز هذا حلصل فيه فتنة كبرية جدا امرأة شابة زوجة ابن

  على رأي املؤلف بشرط أن تؤمن الفتنة يعين حىتأنه  شاب هذا ما أحد يقوله لكن مع هذا يا مجاعة الحظوا

البد من أمن الفتنة فإن مل تؤمن الفتنة حرم لكن حىت وإذا أمنت الفتنة فإن هذا فتح باب هلا بال شك وهلذا 

الصحيح يف هذه املسألة بقطع النظر عن كون هذا املراد باآلية أو غري املراد باآلية فالصحيح أنه ال جيوز للمرأة أن 

ة به فقط ألن ما جرت العادة به ال حيتشم منه وال يباىل به يف عرفنا اآلن تكشف للمحارم إال ما جرت العاد

خترج الكف والذراع والساق والرأس والرقبة كل هذا خيرج عادة للمحارم وهلذا لو زاد على هذا األمر لوجدت 

   .الناس ينكرونه


